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LA SRA. PRESIDENTA:
Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

esta conselleria y desarrollar el II Plan de atención a las
personas inmigradas, que en sus 9 ejes: servicios sociales,
acogida, educación, formación, ocupación, vivienda, salud,
participación, interculturalidad y convivencia, igualdad de trato
y de género.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
Sra. Presidenta, Aina Rado substitueix Andreu Bosch.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 1671, 2756,
2757, 2758, 2759, 2760 i 2761/06. Assisteix l’Hble. Sra.
Consellera Encarnación Pastor, acompanyada de Maria Laura
Giorgio, cap de gabinet i Joan Manel Gómez Guardiola,
director general d’Immigració.
1) Pregunta RGE núm. 1671/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'integració dels
immigrants.
Per formular la pregunta RGE núm. 1671/06, sobre Pla
d’integració dels immigrants intervé la Sra. Aina Rado i
Ferrando per un temps de 10 minuts. Quan vulgui Sra. Rado.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Consellera, en primer lloc
agrair-li la seva presència, igualment que als altres membres de
la seva conselleria. Aquesta pregunta estava formulada per ser
resposta de forma escrita, vist que hi ha uns terminis i si no està
permès en aquest Parlament passar-les a oral, aquest és el sentit
de la pregunta. En realitat volíem tenir informació, de fet ja
n’hem parlat moltes vegades, però ens agradaria saber, a part
d’aquestes de les accions que vostès han duit a terme dins el
Pla d’integració, quin ha estat el cost de cada una d’aquestes
accions? Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Rado. Li contesta la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

I

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Voy
a contestarle una vez más por ejes, por acciones, como usted
quiera y después trataré de contestar con cifras. Bueno, como
he dicho muchas veces ya, se formó la comisión
interdepartamental para hacer una acción de Gobierno desde

Podemos decir que en servicios sociales hemos dado una
información clara y una orientación clara a los inmigrantes, con
garantía de la red de servicios sociales. Convenio con el
Institut, ayudas a los consells y ayuntamientos con el desarrollo
de la (...) especializada, red especializada. En acogida, marco
de referencia siempre en esta conselleria. Ayudas a los
ayuntamientos para actuar en la materia, apertura del centro
autonómico de orientación y asesoramiento. Elaboración de
una guía. Convenio con el Institut para las (...). En salud,
atención especial al aislamiento social, por el hecho de
diferencia de lengua y cultura. Garantizar a las personas
inmigradas la asistencia sanitaria, con una información.
Todo esto se está llevando a cabo en participación,
interculturalidad y convivencia, nunca en esta comunidad se ha
dado tanta participación. Las jornadas de participación se
vienen celebrando..., vamos por la tercera, las hemos hecho en
Ibiza, en Formentera, en Menorca y para el mes de junio
tenemos previsto un encuentro de pueblos del mundo, donde se
hará el II Seminario de Inmigración y Desarrollo. Conferencias
sobre la inmigración, cruz y cara de una realidad. Conferencias
sobre la mujer. En fin, una gran campaña de sensibilización. En
educación, Plan de acogida lingüística, elaboración de materia
didáctica en diferente formato que fomentan la
interculturalidad. Campaña de sensibilización como la única
raza la humana. La (...) la escuela. Aprende a convivir desde la
interculturalidad y cursos que fomentan la integración.
En formación, ocupación y ayuda para la formación a través
del servicio de ocupación de las Islas Baleares (SOIB), con
proyectos para la inclusión, tanto para la formación como para
la ocupación, asesoramiento en programas EQUAL. En
vivienda modificación del artículo 5 del Decreto 9/2005, antes
los derechos eran sólo para las personas de aquí, los
comunitarios. Ahora todos los inmigrantes tienen, siempre que
sean residentes, los mismos derechos. Protección oficial y
viviendas usadas, vivienda en 15 años de antigüedad,
subvención de los intereses. Plazo de amortización de 25 años
y subvenciones hasta 11.000 euros. Lo mismo en ayudas para
rehabilitación y mejora en materia de alquiler y programa Provivienda.
En igualdad de trato, garantizar el ejercicio de los derechos
y deberes, por eso campañas como el empadronamiento, que
son el vehículo de integración y clave para garantizar los
derechos de los ciudadanos, en 10 idiomas distintos. En género
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estamos en la misma sintonía, garantizar la condición de la
mujer que no puede coartar sus derechos como persona,
acceder a los servicios especializados, promoviendo la
conciliación de la vida familiar y laboral, mediante folletos,
llevados a cabo con el Instituto de la Dona.
Bueno respecto a los ayuntamientos y no sé si quiere
preguntar algo más..., puedo parar.
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En el eje de educación, juego interactivo para estudiantes de
primera, sobre integración 29.120. Un video divulgativo del II
Plan integral, 28.195. Material gráfico para el II Plan, 28.195.
Campaña publicitaria del Plan integral, 28.795. I Seminario
sobre inmigración y co-desarrollo, 71.785. Edición de material
didáctico “aprende a convivir desde la interculturalidad”..., no
lo tengo aquí si no me pasan la cifra. Programa pro-vivienda,
74.280. Festival multidisciplinar alternativa, 12.000 euros.
Etcétera.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Rado.
LA SRA. RADO I FERRANDO:

Ja està? Té la paraula la Sra. Rado. Ja està...
(Remor de veus)

Vostè és absolutament decisiva a l’hora d’aturar o
continuar. Bé, efectivament vostè ha dit en el començament que
una vegada més, me llegiria, o me donaria la informació i una
vegada més, me llegeix la teoria, o sigui que ja és una qüestió
sabuda, però jo li deman també en aquesta pregunta i ja li he dit
que estava feta per escrit, perquè volíem tenir la informació per
escrit, vist que no hi ha hagut la contestació, per això aquesta
pregunta se fa oral. De totes aquestes accions que vostè diu que
ha fet, a mi m’agradaria que me donés informació clara i
concisa, tan clara i concisa com me basta que me doni una xifra
per a cada una de les activitats. Moltes gràcies.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
La pregunta era escrita i evidentment, totes aquestes xifres
i sobretot, l’etcètera si ens ho pot donar per escrit. Moltes
gràcies.
LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

I

Trataremos de hacerlo.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.

Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Consellera, a vostè i als seus
acompanyants. Agrair-li maldament que sigui per una sola
pregunta i donar les explicacions pertinents.

LA SRA. CONSELLERA D’IMMIGRACIÓ
COOPERACIÓ (Encarnación Juana Pastor i Sánchez):

I

Donam la benvinguda a la Sra. Rosa Puig per contestar les
preguntes formulades pel Grup Socialista.

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, le voy a decir que en el eje
de educación, convenio con la Conselleria de Educación y
Cultura para la realización de cursos específicos de aprendizaje
de la lengua catalana, dirigido a colectivos inmigrantes. Se ha
hecho presupuesto, se les ha dado 400.000 euros para la
jornada “la única raza, la humana”, 3.000; para campaña de
sensibilización “Tots som a l’escola”, 120.000 euros. En
vivienda, 90.000 euros en el 2005; 60.000 en el 2006 de “Viure
plegats”. Y 110.000 para mediadores.

2) Pregunta RGE núm. 2756/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a subvencions a associacions juvenils.
Per formular la pregunta RGE núm. 2756, sobre
subvencions a associacions juvenils intervé la Sra. María José
Camps i Orfila del Grup Parlamentari Socialista, autora de la
mateixa. Té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

En convocatoria con los ayuntamientos 2.072.738 euros,
repartidos de la siguiente manera: Ayuntamiento de Manacor,
66.522. Ayuntamiento de Palma, 414.014. Ayuntamiento de Sa
Pobla, 132.939. Ayuntamiento de Santanyí, 34.373.
Ayuntamiento de Valldemossa, 4.274. Ayuntamiento de
Esporles, 5.015. Ayuntamiento de Ses Salines, 3.000.
Ayuntamiento de Santa Margalida, 12.330. Sant Lorenç des
Cardessar, 12.330. Ayuntamiento de Son Servera, 13.798.
Ayuntamiento de Maó, 75.117. Alaior, 12.303. Sant Antoni de
Portmany, 34.920. Ayuntamiento de Eivissa, 336.387. Consell
de Mallorca, 336.387. Consell Insular de Eivissa y Formentera,
200.316. Mancomunidad del Raiguer, 7.239. Mancomunidad
del Pla de Mallorca, 31.248. Ayuntamiento de Lloseta, 5.000.
Ayuntamiento de Inca, 60.000. Ayuntamiento de Artà, 3.557.
Alcúdia, 20.522. Ciutadella, 9.678. Felanitx, 7.787. Consell de
Menorca, 243.453.

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la presència
en aquesta comissió a la Sra. Consellera Sra. Puig. I a
continuació pas a formular-li la primera de les sis preguntes que
avui feim en matèria de joventut.
Sra. Consellera, per enguany, per a l’any 2006 i per segon
any consecutiu, així mateix va passar l’any passat, el Govern de
les Illes Balears ha retallat de manera considerable l’import de
les subvencions destinades a les entitats juvenils. Les mateixes,
si no tenim els números errats, s’han reduït un 15,4% respecte
el 2005 i l’any 2005 es varen reduir un 10,96% respecte l’any
2004. Per tant, en nombres reals aquestes subvencions s’han
rebaixat en més de 100.000 euros en dos anys.
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Per això des del Grup Parlamentari Socialista li volem
demanar Sra. Consellera, quin és el motiu pel qual el Govern de
les Illes Balears ha rebaixat considerablement l’import de les
subvencions destinades a associacions juvenils.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, agraesc la seva
intervenció i dir-li que no puc estar d’acord amb aquesta
afirmació, entre altres raons perquè no és correcte. Les
diferents línies de subvencions de la Direcció General de
Joventut s’han incrementat un 9,18%, passar de 609.400 euros
l’any 2005 a 666.500 euros l’any 2006. Estic parlant de
subvencions en general, ja sé que m’està fent la pregunta de les
que van destinades a associacions juvenils i de les quals ara
donaré compte. Però sí m’agradaria recordar també que
l’increment propi de la Direcció General de Joventut per a
l’any 2006 ha estat de més d’un 21% en totes les polítiques que
s’han duit a terme.
I a les que vostè feia referència, les destinades a
associacions juvenils de forma específica han pujat i en concret
un 16,48%, passant de 272.000 euros a 318.000 les
específiques per a entitats juvenils. Hi ha un detall, les línies de
subvencions, la primera és d’informació juvenil, que passa de
9.000 a 14.000 euros i per tant, un increment d’un 55%. La de
manteniment d’aquestes entitats se manté en 40.000 euros. La
que subvenciona les seves activitats passa de 200 a 225.000
euros. La de foment del voluntariat se duplica, passam de
15.000 a 30.000 euros, per tant, un increment d’un 100%. I els
programes europeus se mantenen en uns 9.000 euros.
Per tant, no hi ha cap línia de subvencions destinada a
entitats que baixin, ni molt manco, en tot cas algunes d’elles se
mantenen i les altres s’incrementen en un 16%. Per tant, crec
que la informació no és correcte. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra.
Diputada.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, en qualsevol cas
repassem les dades, no coincideixen les dades que vostè me
dóna aquí amb les dades de què jo dispòs i així mateix ho va
exposar el Consell de la Joventut de les Illes Balears en premsa
fa dos mesos. Sincerament creim que aquest retall, que
nosaltres consideram que sí s’ha produït en l’import de les
subvencions, posa en perill la continuació i el manteniment de
moltes petites associacions juvenils que existeixen a les nostres
illes i que desenvolupen una tasca molt important i que en
molts casos es veuen en la necessitat de reduir, o fins i tot
renunciar a plans d’acció per no disposar de diners suficients
per tal de desenvolupar-los i dur-los a terme.

Així mateix sí hi ha hagut la retirada de dues línies de
subvencions dirigides a activitats de temps lliure i lleure per
afavorir la integració social de colAlectius infantils i juvenils
amb dificultats especials. I per altra banda també tenim
coneixement de la retirada de les subvencions destinades a
escoles de temps lliure de base associativa que suposa una greu
limitació a l’associacionisme juvenil.
Crec que en una societat com la nostra, l’associacionisme
en l’àmbit juvenil és imprescindible per tal de què els joves
s’impliquin i participin en la societat. L’anàlisi de la realitat
dels joves de les Illes Balears, l’estudi que ha fet la seva
conselleria, posa de manifest que l’índex de participació dels
joves a les illes és molt baix, només d’un 13.9% dels joves de
les Illes Balears pertany a algun tipus d’associació. Realment
aquesta xifra és preocupant i així també se reflecteix a l’anàlisi
esmentat, ja que en una societat democràtica la participació
ciutadana entenem que és una condició indispensable perquè la
mateixa gaudeixi de bona salut.
Aquest mateix anàlisi posa de manifest la necessitat
d’incentivar la participació dels joves en la societat i en canvi,
pel que veim, el que es fa des del Govern de les Illes Balears és
retallar ajudes d’aquestes subvencions destinades a
associacions juvenils. És a dir, si per una banda s’entén que és
necessari incentivar aquesta participació, però per altra es fa
exactament el contrari d’allò que seria desitjable per al foment
d’aquesta participació, creim que és absolutament contradictori.
Sra. Consellera, crec que tal vegada seria bo replantejar-se
una mica les polítiques de joventut que s’estan duent a terme i
en aquest cas concret en matèria d’associacionisme juvenil.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament Sra. Diputada, me
reafirm en què les seves afirmacions no són correctes i entre
altres qüestions perquè vostè ha fet referència específica a dues
línies de subvencions com si haguessin desaparegut i això no és
cert i de vegades se fa utilització errònia d’aquestes qüestions.
Feia referència a una línia de subvencions d’activitats de temps
lliure, per a joves que tenguin qualsevol problema en la
integració i les escoles de temps lliure. Aquí el que hi ha hagut
és una reconversió o canvi de nomenclatura per la qual
aquestes persones reben la subvenció, o l’import econòmic, la
qual cosa és diferent.
L’any 2005 existia aquesta línia que se feia des de la
Direcció General de Joventut i que estava dotada en 60.900
euros i eren activitats destinades, per exemple, campaments,
activitats d’estiu per a aquests joves que tenguin qualsevol tipus
de discapacitat o problemes d’integració social. Vàrem creure
convenient fer un canvi en aquest sistema per millorar-lo
sempre. I per això vàrem passar de línies de subvenció a línies
de concerts. Això vol dir que a partir d’aquests moments les
entitats que són les que procuren aquest tipus d’activitats, tenen
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assegurat l’import econòmic que rebran cada any i no s’hauran
de presentar cada any per a un projecte d’una línia de
subvencions. Se va agrupar allò que eren aquestes activitats
d’oci i de temps lliure, més altres tipus d’actuacions que se
feien des de la conselleria, a través de la Direcció General de
Serveis Socials i se varen treure d’1,4 milions d’euros.
Per tant, no hi ha hagut cap entitat que s’hagi quedat fora
aquest tipus d’activitat, més quan estàvem parlant d’una línia
de subvencions de 60.000 euros. Per tant, l’import de
diferència és considerable, passam de 60.000 euros a 1,4
milions d’euros per poder ajudar econòmicament a què se
duguin aquest tipus de serveis. I vostè entendrà que, una vegada
que s’ha concertat, no se pot subvencionar perquè seria ilAlegal
i seria rebre un import econòmic dues vegades pel mateix
motiu. També entendrà que les entitats s’estimen molt més un
concert de places que una línia de subvencions. És més, aquests
60.000 euros que no hem destinat a la línia de subvenció
perquè hem destinat l’import econòmic a través dels concerts,
s’ha repetit i ha possibilitat l’increment a les línies de
subvencions primeres a les quals jo feia referència.
Després hi havia una altra línia que vostè me deia que
s’havia eliminat i era l’ajuda econòmica que se donava a les
escoles de temps lliure per poder fer els cursets, de monitor, o
de director de temps lliure. Era una línia que tenia 42.000 euros
l’any 2005 i l’any 2006 en té 45.000, el que passa és que el
destinatari no és el mateix, fins ara eren les escoles i el que
feien aquestes escoles quan rebien una subvenció era repercutir,
o sigui baixar el preu de matrícula en els joves que volien fer
aquests cursets. Vàrem pensar que era millor arribar les ajudes
directament a les persones físiques que volguessin fer aquest
curs. Per tant, la dotació econòmica va directament als
beneficiaris perquè això provocava que moltes escoles de
temps lliure se presentaven amb una previsió d’alumnes i així
el que se fa és atorgar la subvenció, una vegada que el
beneficiari demostra que s’ha matriculat, o s’ha inscrit a una
escola de temps lliure per poder dur a terme aquestes activitats.
Per tant, pot comprovar que aquestes mateixes dues
actuacions que vostè comentava, segueixen estant suportades
econòmicament per la Conselleria de Presidència i Esports, en
un cas hem canviat de subvencions a concerts de places i a
l’altre hem canviat el destinatari i enlloc d’anar a l’escola va
directament al beneficiari.
Però ja que parlam de línies de subvenció destinades als
joves, m’agradaria recordar en aquests moment i com he fet al
principi, que l’increment de la Direcció General de Joventut per
a l’any 2006 va ser de més d’un 21% i això vol dir que aquests
imports econòmics realment s’han d’aplicar a qualque qüestió
i a part d’augmentar el de les entitats juvenils, hem pogut fer un
increment als ajuntaments, corporacions locals que en
definitiva són les institucions que més prop estan dels ciutadans
i per tant, dels nostres joves i hem permès que poguessin
incrementar les línies de subvencions destinades a dinamització
juvenil, en un 66% i la més important, per primera vegada
també hem tret una línia de subvencions de 3,8 milions d’euros
destinades a la construcció de nou casal de joves, pendent
d’adjudicació. Per tant, els ajuntaments que han volgut optar a
aquesta línia de subvencions ho han pogut fer.
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Voldria també fer una menció al Consell de la Joventut, al
qual també vostè feia referència i dir-li que precisament
l’increment del Consell de la Joventut en temes percentuals ha
estat més alt que el que ha tengut la Direcció General de
Joventut, perquè ha estat d’aproximadament un 30% en aquests
anys i ha passat el darrer any de 109.000 a 125.000 euros. Per
tant, la dotació que s’ha fet a nivell associatiu ha estat la més
important que s’ha fet en el Consell de la Joventut i s’ha fet
precisament per part d’aquest Govern. Per tant, jo crec que hem
fet un increment més que considerable i com ha pogut
comprovar, moltes vegades se pot utilitzar el canvi a una
nomenclatura d’una línia de subvencions per confondre i dir
que s’ha eliminat, quan en definitiva se demostra que està en un
altre concepte.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
3) Pregunta RGE núm. 2757/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a participació dels joves en el procés
jove.
Per formular la pregunta RGE núm. 2757/06 té la paraula
la Sra. Diputada. Quan vulgui.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, repassarem les
dades per comprovar que realment anàvem errats, si és així.
Passam a la segona pregunta, relativa a participació dels
joves en el procés jove. El Govern de les Illes Balears durant
aquesta legislatura ha anunciat en matèria de política de
joventut, per una banda la transferència als consells insulars de
les competències de joventut, que serà efectiva sembla ser, per
als consells que així ho vulguin, per al 2007. Per altra banda ha
anunciat també l’elaboració d’un Pla de joventut 2005-2008. I
finalment una llei integral de joventut, que actualment ja es
troba en tràmit parlamentari.
Aquestes tres actuacions en política de joventut, la finalitat
de les quals és l’ordenació de l’acció política i de gestió en
matèria de joventut per precisament aconseguir en aquest àmbit
una major eficàcia conforme a allò que s’ha denominat procés
jove.
Així doncs, donada la importància d’aquest procés jove, des
del Grup Parlamentari Socialista volem saber si la consellera
considera que els joves han de ser escoltats dins d’aquest
procediment?
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
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Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, per suposat que
consider que els joves de les nostres illes han de ser escoltats,
és més, consider que han de participar de forma activa en el
disseny de les polítiques que en definitiva van destinades a tot
aquest colAlectiu. Per tant, així ha estat durant aquests darrers
anys en l’elaboració d’aquestes distintes planificacions i lleis a
les quals vostè feia referència, com la Llei de joventut, que està
en aquest Parlament i també a la llei de transferències, escoltam
principalment a aquest cas als consells insulars.

reunions a la Direcció General de Joventut i també a la mateixa
conselleria, presidides per jo mateixa, a la comissió
interdepartamental. A més estan representades les distintes
entitats en aquesta comissió. Però, és més, també vàrem voler
estendre aquesta participació a altres joves de les nostres illes
que no estiguessin associats, i això ens ho permès aquestes
enquestes o les pàgines web que hem creat específiques de
consulta dels joves de les nostres illes.
Gràcies.

Jo crec que podria posar molts d’exemples de la
participació que han tengut els joves de les nostres illes en
aquest denominat procés jove. El primer d’ells possiblement
seria una enquesta que se va dur a terme, vostè hi ha fet
referència, a finals de l’any 2004 i a principis de l’any 2005,
per conèixer quines eren les principals inquietuds o alAlicients,
preocupacions que podien tenir els joves de les nostres illes. Se
va fer un mostreig important i hi varen participar més de 1.500
joves d’entre 14 i 29 anys i ens varen fer saber a través d’aquest
mostreig quines eren les seves principals preocupacions. Hi ha
hagut altres actuacions, encara que aquesta vull afirmar que
pens que ha estat realment l’altaveu de la societat jove en
aquest procés, però hi ha hagut altres actuacions en aquest camí
dins el Pla jove.
Si mateix hi ha hagut una participació important de les
entitats juvenils, dels joves que estan associats, amb una
participació nombrosa, que se va dur a terme bàsicament durant
l’any 2005, que era quan començàvem en tot aquest procés, fins
i tot en jornades específiques d’un parell de dies de durada, tal
vegada podria ressaltar possiblement les més nombroses i que
varen ser les que se varen dur a terme dins el mes d’octubrenovembre de l’any 2005, allà on varen participar 32 entitats i
60 joves que les representaven i allà on hi va haver una feina
que se va dur a terme de forma conjunta damunt els principals
temes que aborda la Llei de Joventut.
I possiblement allà on hi ha hagut un procés més ample ha
estat, precisament, en l’elaboració de la Llei de Joventut, allà
on es varen treure a consulta pública i per tant, hi ha hagut una
participació i una implicació de tot el teixit associatiu, el
Consell de la Joventut sabem que representa a gran part de
totes aquestes entitats que varen presentar moltes
d’alAlegacions, crec que devers 200 i busques alAlegacions, i
més de la meitat d’aquestes alAlegacions varen ser acceptades,
i algunes d’elles les consideram importants, molt importants,
que feien referència a la necessitat de poder fomentar
l’associacionisme i, per tant, que es veiés reflectit en aquesta
llei de joventut i així ha estat, com poder participar
posteriorment en l’elaboració dels plans joves que preveu
també la Llei de la joventut una vegada que hagi entrat en
vigor. I m’agradaria ressaltar en aquest cas unes frases del
dictamen del Consell Consultiu, perdó, del Consell Econòmic
i Social, del CES, que vàrem sotmetre a consulta d’aquesta llei,
i diu que considera que el Govern ha respectat en escreix, o
sigui per damunt, la participació en aquesta elaboració
d’aquesta llei.
Per tant jo crec que aquest Procés Jove és un guió de feina
en el qual hi ha hagut una gran participació. Jo crec que ha
quedat demostrat possiblement amb aquestes aportacions per
escrit que es fan a la llei però que contínuament hi ha hagut

LA SRA PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula, Sra.
Diputada.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Consellera, nosaltres
també creim que és molt important escoltar els joves en tot
aquest procés perquè creim que les polítiques en joventut no
s’han de fer només per als joves sinó també amb els joves.
Però he de discrepar amb les dades que ens ha donat
posteriorment, ja que les xifres, com hem vist també a la
pregunta anterior, es poden interpretar de moltes maneres i com
més convengui a qui les interpreta, i entenc que la seva
percepció d’aquesta participació que ens comenta que hi ha
hagut no és la mateixa percepció que tenim des del Grup
Parlamentari Socialista ni la mateixa percepció que tenen els
mateixos joves. Potser sí hi ha hagut una participació formal
però no hi ha hagut una participació efectiva dels mateixos. La
participació social -posant un exemple en relació a la Llei
integral de joventut- la participació social en aquesta llei
entenem que ha estat escassa; el mateix Consell de la Joventut
de les Illes Balears fins i tot va haver de lamentar haver-se
hagut d’assabentar per la premsa de l’elaboració de l’esborrany
de la Llei integral de joventut, i així sortia publicat a la seva
pàgina web, quan la Llei de creació del Consell de Joventut li
atorga, a més, la funció de colAlaborar amb l’administració, i
resulta sorprenent que el Govern de les Illes Balears digui que
les polítiques de joventut perseguiran en tot cas bàsicament
afavorir la participació dels joves en la societat amb el foment,
entre d’altres, el seu associacionisme, i en canvi obstaculitzi
aquesta participació donant igualment a aquests joves i a la
resta de participació social només 15 dies, que són els 15 dies
de què van disposar de forma improrrogable per presentar
esmenes a l’avantprojecte de llei. És ver que van presentar
moltíssimes esmenes, però estigui ben segura la consellera que
d’haver tingut més temps haguessin presentat encara més
esmenes. De la mateixa manera tampoc en l’elaboració del Pla
estratègic de joventut no s’ha donat una participació efectiva i
real a aquests joves.
Entenem que fer polítiques de joventut sense escoltar els
joves i sense donar-los l’oportunitat de tenir una participació
efectiva en tot aquest procés i no només ser-ne subjectes
passius, no és realment bo. Creim que els joves han de ser
escoltats i han de participar activament en tot aquest procés.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera en torn de contrarèplica.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és, Sra. Diputada, que
decep bastant quan una persona, en aquest cas la consellera, ha
participat activament en aquest procés d’intercanvi d’opinions
i quan a més jo precisament en mà he lliurat l’avantprojecte o
el projecte de llei de la joventut al president del Consell de la
Joventut abans que s’obrís el període d’esmenes, i me’n
recordaria a més de la data perquè és així: va ser abans que
aquest període d’esmenes es pogués obrir. Jo crec que aquestes
suposicions o afirmacions com que moltes vegades no són
comprovables es poden fer, però jo li assegur que jo he estat
present, l’he lliurat jo en mà al president del Consell de la
Joventut, aquest projecte de llei, precisament perquè tots sabem
que el Consell de la Joventut representa un bon colAlectiu
d’associacions de joves i crèiem que era una deferència
especial fer aquest lliurament, i ho demostra a més el fet que
varen tenir temps que nosaltres consideram suficient. A més és
el temps que es marca legalment perquè poguessin fer
alAlegacions i, si no hagués estat així, no em podria explicar
com és possible que puguin presentar més de 200 alAlegacions
si no han tengut el temps oportú per estudiar-ho i fer-ho. Però
en tot cas va a opinió de cadascú però sí que hi era present i era
al despatx de la meva conselleria.
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d’aquest pla estratègic que s’han obert i a través de pàgines
web. Hi ha hagut més de 100 aportacions de joves anònims de
les nostres illes que no formen part d’aquestes entitats juvenils
que ens han ajudat i ens estan ajudant en l’elaboració, per una
part, de la llei i, per l’altra, del Pla estratègic de joventut, que
tots sabem que hi hagut un acord unànime dins aquesta
comissió interdepartamental, on hi ha el Consell de la Joventut,
on hi ha els consells insulars, on s’ha acordat que aquest pla
estratègic s’aprovarà una vegada que hagi entrat en vigor la
Llei de la joventut.
Per tant jo crec que la participació ha estat més que
raonable i creim que hem complit així com toca amb la
participació dels nostres joves a les Illes.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
4) Pregunta RGE núm. 2758/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estructura del procés jove.
Per formular la pregunta 2758 sobre estructura del Procés
Jove intervé la Sra. Maria José Camps.
Té la paraula.

Per tant hi ha hagut una representació i una participació més
que important. I fèiem referència exclusivament al Consell de
la Joventut, però hi ha hagut altres aportacions, evidentment,
d’altres administracions però també d’altres associacions de
joves, com pot ser la Fundació Esplai i el Moviment Guiatge,
entre d’altres, Escolta i Guiatge, de les nostres illes, que varen
fer aportacions a aquesta llei de joventut, i vull reconèixer a
més que amb aquestes aportacions que es varen fer s’ha
millorat el text de la llei. Jo així ho vaig dir també al debat de
l’esmena a la totalitat en el Parlament i crec que ha estat així,
i pens també que a sobre es millorarà molt més en el debat que
encara s’ha tenir a la seu d’aquest parlament.
I quant al Procés Jove, i concretament al pla al qual vostè
feia referència, també m’estranya sobradament que vostè em
faci aquestes afirmacions quan precisament tots els temes que
durà a terme aquest pla de joventut són proposats pels joves,
proposats precisament en aquestes jornades que es varen dur a
terme a Alcúdia i llavors s’ha vengut treballant sobre aquests
temes, i els puc desxifrar perquè són a proposta seva i a més tot
aquest tema està documentat, o sigui que no hi ha cap tipus de
problema: varen proposar que es pogués tractar el tema de
formació ocupacional i treball, que es tractàs el tema de
l’educació, de l’habitatge, de la participació i el
desenvolupament personal de la salut, informació i noves
tecnologies i d’igualtat d’oportunitats. Per tant aquí hi ha hagut
una participació extensa de les distintes entitats i associacions.
Però també vull recordar que des de la conselleria i des de
la Direcció General de Joventut creim que és important que hi
participi la resta de joves que no estan associats, i per això ho
hem fet a través d’aquestes enquestes o a través d’altres
participacions i d’unes pàgines específiques per a l’elaboració

LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, seguint amb
aquest Procés Jove, tal i com he dit abans, aquestes
transferències de les competències de joventut als consells
insulars, l’elaboració del Pla de joventut 2005-2008 i la Llei
integral de joventut conformen aquest anomenat Procés Jove,
la finalitat del qual és l’ordenació de l’acció política i de gestió
en matèria de joventut per aconseguir en aquest àmbit una
major eficàcia, i per aquest motiu i essent el Procés Jove un
conjunt de diversos elements volem saber com pensa la
consellera estructurar aquest Procés Jove.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, he de recordar que el Procés
Jove va ser presentat l’any 2004 per la Direcció General de
Joventut com un guió de feina de quines eren les qüestions que
volíem que s’abordassin durant aquesta legislatura en polítiques
de joventut i quins havien de ser els seus objectius i la seva
estructura. Una de les principals funcions que tenia aquest
Procés Jove era poder garantir que realment el Govern
s’implicàs a dur a terme accions i polítiques destinades a
potenciar la participació i altres tipus de polítiques, bàsicament
d’emancipació, destinades a la població juvenil. I l’altra era
intentar millorar la comunicació que pogués tenir el Govern
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amb els joves per tractar de fer arribar aquestes polítiques que
es posen en marxa i que tenguessin tota la informació
adequada.
Efectivament aquest Procés Jove va començar com estava
previst, fent una participació d’aquesta població a través
d’aquests sondejos, i els resultats d’aquestes enquestes varen
servir com a base per a l’elaboració d’aquesta llei de joventut
i precisament varen ser dos temes els principals destacats per
tots els joves de les nostres illes, que eren el tema de l’habitatge
i el tema del treball. Vull recordar que a la Llei de joventut hi
ha un títol específic destinat a polítiques d’emancipació i a la
posada en marxa de distintes actuacions en aquest sentit. A més
hi havia dins aquest procés, a part de l’elaboració del Pla
estratègic, que ja dic que després per acord unànime es va
considerar millor que es pogués dur a terme l’aprovació una
vegada que s’hagués aprovat la Llei de joventut, hi havia com
a punt essencial també l’elaboració de la Llei de joventut i la
seva aprovació.
Posteriorment es va introduir un element molt important i
que a més té moltíssim a veure també amb aquest Procés Jove,
que ha estat el desplegament i la implantació de tot el que serà
la transferència de competències als consells insulars en
matèria de joventut i lleure en matèria juvenil, i realment aquest
és un compromís del Govern que hem volgut assumir i que
creim que hem elaborat una proposta de màxims, i precisament
aquest és un pilar fonamental d’aquest Procés Jove que hem de
tenir en compte i que de forma simultània s’està duent aquí en
aquest parlament també amb la Llei de joventut. S’ha vist a la
Comissió Tècnica Interinsular, sabem que els consells insulars
tenen de termini aproximadament fins al final d’aquest mes per
acceptar o rebutjar aquestes competències en matèria de
joventut, i posteriorment seguir amb la seva tramitació
parlamentària.
Per tant per una part tendrem una definició de les principals
línies d’actuació i polítiques d’estructura i de contingut en
matèria de joventut a través de la Llei de joventut, i després
també tendrem un procés de traspàs de competències als
consells insulars on quedarà definit tot el mapa polític en
aquest sentit, i així creim que aquest procés de joventut, que
entre altres qüestions recollia aquest tema més la feina que s’ha
fet fins ara amb l’elaboració del Pla estratègic, idò s’ha complit
amb les principals qüestions que ens havíem marcat des d’un
principi de legislatura, que culminaran l’any 2007 amb
l’aprovació d’aquestes dues lleis i posteriorment amb
l’elaboració i l’acabament del Pla estratègic i després també
amb l’elaboració dels plans que podran elaborar i que
elaboraran, evidentment, els consells insulars.
Però vull recordar que el Procés Jove era aquesta guia de
feina i que a hores d’ara podem dir que està en tramitació
pràcticament la major part i esperem que s’aprovi per aquest
parlament.

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens tranquilAlitzen les seves
explicacions perquè fins avui no havíem sabut com
s’estructuraria aquest Procés Jove, ja que encara avui no
disposam del Pla estratègic de joventut que ve amb un any i
mig de retard o dos, essent un pla que té una previsió de tres
anys, sense tenir la corresponent programació de les polítiques
que són necessàries dirigir als joves amb la seva corresponent
dotació econòmica per tal que aquestes accions que es
programin siguin accions efectives i no quedin en una simple
declaració de bones intencions.
Clar, la Llei integral de joventut està en tràmit parlamentari,
s’ha creat l’Institut Balear de Joventut, s’ha parlat de la
transferència als consells insulars, i tot açò creava un caos en
política de joventut que feia impossible un debat rigorós sobre
aquesta matèria que des del Grup Parlamentari Socialista
entenem que és fonamental per tal d’aconseguir una necessària
coordinació tant interdepartamental com interinstitucional per
tal que les polítiques i les accions que es duguin a terme siguin
eficaces i s’ajustin a la realitat dels nostres joves, dels joves de
les Illes Balears en general, i dels joves de cada una de les Illes
Balears en particular.
Per tant, com li he dit al principi em tranquilAlitza que
estigui estructurat aquest procés, ja que si no s’hagués fet així
potser haguessin estat incompatibles o incoherents el pla amb
la llei o amb la Llei de transferències.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Diputada, efectivament, jo
crec que la seva darrera frase és la important i és la que
nosaltres hem recollit i, de fet, jo crec que ho he recordat ja,
fins i tot a través d’esmenes que es varen fer a la Llei de la
joventut es demanava específicament que no s’aprovàs aquest
pla estratègic i a la comissió també, perquè precisament la llei
havia de marcar primer les línies bàsiques i generals, i
l’elaboració o l’aprovació d’aquest pla estratègic, que per
temps l’haguéssim pogut tenir aprovat però hem considerat
oportú no fer-ho, perquè tots sabem també que a través de la
Llei de transferències tal i com l’havia plantejada en un primer
moment el Govern, que pensam que hem fet una proposta de
màxim, així i tot hi va haver tota una sèrie d’esmenes
precisament del Consell Insular de Menorca en aquesta
comissió tècnica interinsular on reclamava que es reconegués
tota una sèrie de competències més, la reglamentària, entre
d’altres, de totes les competències transferides en gestió, i
evidentment si haguéssim aprovat el Pla estratègic en aquests
moments podria entrar en colAlisió amb la posterior aprovació
de la llei.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Per tant jo crec que la decisió ha estat encertada i que ha
estat una decisió responsable de tots els membres que integren
aquesta comissió i que en definitiva també fan feina en matèria
de joventut.
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En un moment determinat també es va plantejar la
possibilitat que la Llei de joventut s’aprovàs posteriorment a la
Llei de transferències, però jo crec que haurà quedat demostrat
que és important que es puguin tramitar al mateix temps,
perquè amb aquesta tramitació no hi haurà cap tipus de
confusió respecte d’això i les competències quedaran aclarides
en aquest sentit.
I repetesc que el Procés Jove nosaltres l’hem entès sempre
com un guió de feina. El guió de feina tenia tres eixos
essencials; el primer era el Pla estratègic, la Llei de joventut i
la Llei de transferències. Dues d’aquestes estan una en el
Parlament i l’altra podríem dir que d’aquí a poques setmanes
estarà en aquest parlament, i després s’aprovarà el Pla
estratègic. Per tant no hi ha cap tipus de confusió en matèria de
joventut i en tot cas sí que vull remarcar que estam més que
satisfets amb l’elaboració d’aquestes transferències cap als
consells insulars, creim que millorarà la política de joventut en
aquest sentit perquè en definitiva s’acostarà als ciutadans i als
joves de les Illes i permetrà una millor gestió.
I quant a la creació dels instituts a la qual vostè feia
referència vull remarcar una vegada més que els dels consells
insulars seran titularitat seva, que podran decidir si
desapareixen o no, que és simplement per poder fer un traspàs
dels béns immobles, per dir-ho de qualque manera, dels
albergs, de les cases de colònies i del personal que en aquests
moments està a un consorci i que no és possible transferir
directament a un consell insular si no passa per un altre tipus
d’òrgan administratiu, en aquest cas d’un institut o hagués
pogut ser un altre consorci, i la creació de l’institut que quedarà
emmarcat dins el Govern de les Illes Balears és per a la
possible eliminació de la Direcció General de Joventut, perquè
creim que és important eliminar estructures en aquest sentit.
Gràcies.
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a salut dels nostres joves. L’obesitat i el sobrepès afecten més
d’un 40% de la població balear, la qual cosa és una dada
bastant preocupant, i més si tenim en compte que l’excés de pes
es considerat un factor de risc per al desenvolupament
d’algunes malalties cròniques més freqüents en la població,
com poden ser malalties cardiovasculars, diabetis, hipertensió,
etc. Les causes d’aquest fenomen, d’aquestes xifres tan
elevades de ciutadans que pateixen sobrepès i obesitat i que
amb el temps es va agreujant les podem resumir en dues: per
una banda seria el deteriorament dels nostres hàbits dietètics i
per altra banda un estil de vida molt sedentari. La concurrència
d’aquestes dues causes mereix especial atenció, creim
nosaltres, en el sector infantil i juvenil, en aquest sector de
població, que cada vegada més incorpora hàbits de dieta
occidental amb l’abandó de la coneguda dieta mediterrània amb
els seus beneficis, caracteritzada per la varietat i l’equilibri, i
dedica les seves hores d’oci cada vegada més a activitats que
estan ben poc relacionades amb l’exercici físic.
Davant d’aquesta situació, preocupant a hores d’ara però
que es pot agreujar en el futur si no s’hi troba una solució, des
del Grup Parlamentari Socialista entenem necessari posar en
marxa polítiques a nivell de la nostra comunitat per tal de
prevenir aquesta obesitat dins la nostra població infantil i
juvenil i altres malalties relacionades amb trastorns alimentaris
que per desgràcia estan massa de moda avui en dia com
l’anorèxia o la bulímia.
Així doncs demanam a la consellera si creu que són
necessàries polítiques específiques per a joves en matèria
d’hàbits alimentaris i d’hàbits saludables quant a l’exercici
físic.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Les tres preguntes que vénen a
continuació fan referència a temes concretes de polítiques
transversals que s’han de dur entre la Conselleria de
Presidència i Esports i altres conselleries d’aquest govern, i
com abans ha dit la consellera formaran part, són objecte
d’aquest pla de joventut.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, clar, Sra. Diputada, que crec
que és necessari dur a terme actuacions en aquest sentit, tal com
ho preveuen la llei i aquestes polítiques transversals. Però
m’agradaria remarcar en aquests moments que encara que ho
prevegi una llei o ho pugui preveure un futur pla, aquestes
actuacions ja s’han posat en marxa pel Govern de les Illes
Balears de forma transversal i de forma important per part de
la Conselleria de Presidència i Esports específicament
destinades a aquests joves en matèria d’hàbits alimentaris,
exactament igual que s’han posat en marxa actuacions en
conductes que també es podrien considerar de risc, com poden
ser el consum de drogues o altres tipus d’actuacions, en
definitiva, amb un conjunt de mesures que es consideren
d’hàbits saludables. I encara que nosaltres desenvolupem un
programa específic en aquest sentit que ara explicaré, també és
cert que la Conselleria de Sanitat i la d’Educació participen de
forma molt activa en aquest sentit.

En primer lloc la primera, o la pregunta que ens pertoca
veure ara és relativa a polítiques per a joves en matèria
d’alimentació i pràctica de l’exercici físic, és a dir, és relativa

Vostè deia que hi ha possiblement un 40% de la nostra
població que pugui tenir problemes de sobrepès o d’hàbits
alimentaris, i jo crec que possiblement la meitat d’aquesta

5) Pregunta RGE núm. 2759/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques per a joves en matèria
d'alimentació i pràctica de l'exercici físic.
Per formular la pregunta 2759/06, sobre polítiques per a
joves en matèria d’alimentació i pràctica de l’exercici físic,
intervé la Sra. Diputada.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
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població fa referència als joves, també tenint en compte les
estadístiques que manejam aquí a les nostres illes, i
especialment joves d’entre 20 i 25 anys, que tenen una
preocupació important en temes de control de pes, de no tenir
obesitat i que moltes vegades això et pot provocar una falta
d’informació i de desorientació, i pot dur a terme situacions que
podrien ser perilloses i desembocar en aquests trastorns
alimentaris que podrien ser anorèxia i bulímia.
Realment davant aquesta situació, a través de la Direcció
General de Joventut s’ha de posar en marxa una campanya
d’hàbits saludables en coordinació amb la Conselleria
d’Educació que s’ha de du a terme a les escoles i als instituts de
les nostres illes per tal que es puguin programar conferències,
tallers, destinats precisament a parlar d’aquests temes i dels
altres als quals feia referència, en definitiva, hàbits saludables,
no consum de drogues, malalties de transmissió sexual, totes
aquestes qüestions.
Però sí justament li he de dir que un dels temes més
solAlicitats pels joves de les nostres illes és el que fa referència
als hàbits alimentaris, que s’han donat en aquests moments
durant l’any passat; feia referència a un any en concret, que
cada anys es repeteix aquest programa, 165 conferències que
arriben a 16.000 joves de les nostres illes en tota la campanya
d’hàbits saludables. I vull dir també que aquesta campanya té
dues poblacions -diríem- diana: una directa, que serien els
joves o els nins a partir d’11 anys, i una població indirecta, que
són totes aquelles persones que puguin estar en contacte amb
aquesta població juvenil de risc que podrien ser pares, tutors,
monitors de temps lliure, monitors esportius, als quals també
se’ls dóna exactament la mateixa informació perquè tots anem
en la mateixa direcció. Els objectius que cerca precisament
aquesta campanya d’hàbits alimentaris és precisament crear una
cultura que hi ha d’haver uns coneixements bàsics en temes de
nutrició, també, i de dietètica, prevenir aquests trastorns i
llavors aconsellar sobre el que seria una dieta o un menú
equilibrar. Per tant aquesta és una actuació que es du a terme.
Però jo voldria ressaltar que a part de ser la Conselleria de
Presidència també hi ha hagut altres actuacions posades en
marxa durant aquesta legislatura per la Conselleria de Salut i
Consum com és la guia d’alimentació saludable, que és vera
que està destinada a la població en general però també a la
població jove de les nostres illes, i hi ha un altre programa que
es diu “Consulta jove” precisament perquè aquestes qüestions
s’apropin a tots els centres sanitaris i qualsevol jove de les
nostres illes les puguin consultar.
I en relació a la pràctica esportiva estic també d’acord amb
el fet que tots sabem que una població sana és aquella població
que pugui practicar esports i hem d’incidir sobre aquesta
qüestió, i el principal esforç en aquest cas el fa la Direcció
General d’Esports, que hi ha hagut un increment considerable
de recursos que destinam al programa d’educació..., o de
l’esport en edat escolar i afavorim sobretot la informació i la
participació, i la captació en aquesta edat en què els joves
poden canviar una conducta de risc per la pràctica d’un esport.
I també hem potenciat de forma important el temps d’oci
d’estiu perquè hi hagi actuacions específiques i pràctica de
l’esport en aquest sentit a través de les escoles d’estiu.

En definitiva jo crec que aquestes campanyes que ha posat
en marxa el Govern i que vull remarcar que cada any, per posar
l’exemple del darrer any en aquests moments està en marxa
aquesta campanya, s’està duent als colAlegis i als instituts, però
no tenc les estadístiques de participació tancades, si comptam
les de l’any 2005 jo crec que 16.000 joves de les nostres illes
de forma directa és important perquè en definitiva estan més
informats.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Diputada.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, efectivament,
quan parlam d’hàbits saludables, tant d’alimentació com de
pràctica d’exercici físic, parlam d’actuacions que s’han de
desenvolupar durant el temps i durant un termini bastant llarg
de temps, perquè canviar els hàbits no és una cosa que es faci
d’un dia per l’altre. Entenem que la salut dels nostres joves és
un tema molt important, la salut dels joves d’avui és la salut de
la població de demà. Entenem que la feina s’ha de fer a partir
de la informació i el foment d’aquests hàbits saludables i per
tant li demanam que sigui responsable en aquest àmbit, que es
facin aquestes polítiques de conscienciació, informació i
foment d’hàbits saludables perquè fent polítiques d’aquesta
manera i de forma transversal amb les altres conselleries que
tenen molt a dir també en aquestes matèries es facin polítiques
que beneficiïn tots els nostres joves.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament recull la seva petició,
Sra. Diputada. Jo crec que qualsevol proposta en aquest sentit
que suposi millorar les actuacions que es puguin dur a terme
des del Govern i des de la coordinació, que en definitiva és allò
important, hem de pensar que aquestes campanyes sense el
suport i la coordinació amb la Conselleria d’Educació
pràcticament seria impossible que es poguessin dur a terme, i
sobretot amb la participació que de forma indirecta, que és
igual d’important, poden tenir els colAlectius de persones que
estan sempre al voltant d’aquest joves, puguin participar també
a través dels tutors, els pares i els monitors a què jo feia
referència.
Jo he explicat tot el que són actuacions en temes de
prevenció, perquè això és una prevenció, una informació, i en
definitiva una documentació perquè se sàpiga en quines
situacions poden derivar en cas que es concretin en aquestes
conductes de risc. No m’he estès en altres actuacions que s’han
posat en marxa i que es duen específicament des de la
Conselleria de Salut perquè en definitiva és la que té el control
en aquest sentit ja dins més àmbits específics quan aquestes
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situacions ja s’han produït, que és important, també, però
només jo crec que allò més considerable sempre és poder fer
aquestes actuacions de prevenció perquè arribi a bona part de
la població. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
6) Pregunta RGE núm. 2760/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques a joves en matèria
d'habitatge.
7) Pregunta RGE núm. 2761/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria José Camps i Orfila, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política per a joves en matèria laboral.
Per formular la següent pregunta, 2760/06, sobre polítiques
per a joves en matèria d’habitatge, intervé la Sra. Maria José
Camps. Té la paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Proposaria agrupar les dues
següents preguntes. Són de temes diferents però en definitiva
anam a polítiques transversals de la Conselleria de Presidència
i Esports amb altres conselleries. Una fa referència a la matèria
d’habitatge i l’altra faria referència a la matèria laboral. Si no
hi ha cap inconvenient per part de la consellera idò les
explicaria de forma conjunta.
Per una banda, l’accés a l’habitatge és una de les majors
preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears, sent els joves,
com tots sabem i ningú nega que és un colAlectiu específic amb
especials dificultats per accedir-hi. Per açò, per aquesta banda
voldríem conèixer quina és l’opinió de la consellera, és a dir,
si creu la consellera que són necessàries polítiques específiques
per als joves en matèria d’habitatge.
I per altra banda, igualment com aquesta pregunta que
acabam de formular, però en relació a la situació laboral dels
nostres joves, a veure si creu la consellera que són necessàries
també polítiques específiques per a joves en matèria laboral?
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula Sra.
Consellera, supòs que no hi ha problema en ajuntar les dues
preguntes.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Cap problema. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
efectivament crec que són molt importants perquè sobretot el
que hem de fer és escoltar la veu dels joves i tots els joves
tenen com a principal preocupació el tema de l’habitatge i el
tema d’una ocupació o un treball. Crec que s’han de dur a
terme aquestes polítiques.
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A la primera pregunta que responia avui horabaixa feia
referència a l’increment pressupostari que va tenir aquesta
Direcció General de Joventut i precisament una part d’aquest
increment va anar destinat a potenciar per primera vegada
específicament des de la Direcció General de Joventut
mitjançant programes aquests tipus d’actuacions que ara
detallaré de forma molt ràpida per no estendre-me massa, però
sí crec que és important que les puguem recordar.
Efectivament, tots creim que el tema de l’habitatge és un
tema preocupant, tots sabem que hi ha un encariment del sòl
urbà, que molts de joves tenen dificultats per poder trobar el
primer lloguer, o el primer habitatge. En moltes ocasions és un
impediment important per arribar al finançament del 100% del
que pugui costar un habitatge, poder tenir un aval. Per tant,
havíem de dur a terme una política transversal en aquest sentit.
Per tant, si hi ha una mesura que crec que s’hauria de
destacar des del Govern de les Illes Balears seria la de la
Conselleria d’Obres Públiques amb la creació del Programa
Hipoteca Jove, que hi ha una bona part de la nostra població
juvenil, més 1.600 joves que s’han beneficiat en aquest moment
d’aquest programa. Però així i tot hi ha hagut altres tipus
d’actuacions, com podrien ser les promocions d’habitatge de
protecció oficial, que mai seran suficients, però que sí que han
de continuar en aquest sentit fent feina i impulsant aquest tipus
de polítiques.
Voldria també remarcar de forma específica que a la Llei de
Joventut que s’aprovarà hi ha un títol dedicat a les polítiques
d’emancipació, feina i habitatge. Concretament me pareix que
és el capítol 3 el que fa referència a temes d’habitatge en aquest
sentit.
Voldria dir també que des de la Direcció General de
Joventut se va fer per primera vegada la Fira Futur Jove, hem
tengut dues edicions. És una fira temàtica perquè va destinada
a aquests dos temes, és un espai de trobada entre allò que serien
empreses que puguin oferir una feina i també altres tipus
d’actuacions amb els joves de les nostres illes i hi ha hagut una
bona participació. I sobretot també una informació específica
en aquest sentit.
I en tema d’habitatge no detallaré totes les actuacions, però
també sabem que hi ha hagut altres actuacions que són
positives i que ajuden als joves a tenir i a poder adquirir aquest
primer habitatge, com poden ser les desgravacions fiscals, o la
reducció o eliminació per dir-ho d’alguna manera, de l’impost
de successions. I també la reducció de l’impost de donacions,
entre d’altres. A més de les ajudes puntuals que pugui tenir de
la Conselleria d’Habitatge en temes de lloguers, de
rehabilitació, que són importants.
Quant al tema de treball voldria remarcar una actuació que
han duit a terme des de la Conselleria de Presidència, l’hem
poguda dur a terme gràcies a un colAlectiu jove com és Joves
Empresaris, a la qual vàrem posar en marxa un nou sistema i un
nou programa per ajudar els joves de les nostres illes que
volguessin constituir una empresa. Dir-los que en aquests
moments, després de la firma d’aquest conveni l’any 2005,
després de 248 usuaris que han anat a aquest nou sistema, hi ha
25 empreses creades i 140 en creació. Per tant, una resposta
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d’un 70% a aquest nou programa que se va posar en marxa des
de la conselleria.
Evidentment de la Fira Futur Jove no la destacaré també per
aquest sentit, però sí que voldria dir que primer va començar
com un programa pilot, el varen visitar aproximadament uns
12.000 joves de les nostres illes, de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, assumint els desplaçaments i bàsicament eren
joves que poguessin anar a instituts. Hi va haver una
participació el primer any de 70 estands i el segon any de 125.
Feien referència a temes d’habitatge i treball, però també a
temes de formació perquè creim que és important que els joves
d’aquestes illes, a part de poder optar a una primera feina, ho
facin en condicions, en formació i que puguin ser competitius
en aquest sentit.
Per tant, jo crec que les actuacions que s’han duit a terme
són remarcables en aquest sentit, és veritat que se n’han de dur
a terme moltes més iniciatives, la Conselleria de Treball té
moltíssims programes per ajudar a la inserció laboral, de la
societat en el seu conjunt, però dels joves en particular també.
I sobretot fent referència de forma específica a aquests joves
que puguin tenir més dificultats en temes d’integració. Jo crec
que hi ha una coordinació en aquest sentit. Estam a punt també
dins les pròximes setmanes de poder dur a terme un programa
amb la Conselleria de Treball en temes de formació específica
d’idiomes per als joves de les nostres illes perquè puguin anar
a treballar temporalment fora d’aquesta comunitat i fora
d’Espanya, perquè puguin aprendre altres idiomes i que puguin
ser més competitius al respecte. Crec que allò que ens interessa
en definitiva és això.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula.
LA SRA. CAMPS I ORFILA:
Gràcies, Sra. Presidenta i molt breument, donat que
coneixem la necessitat de la Sra. Presidenta d’agafar un avió en
breus minuts.
Quant a l’habitatge, perdoni que discrepi de les polítiques
d’habitatge que ha fet el Govern balear per als joves. Creim que
sincerament que el Govern de les Illes Balears no té una
política d’habitatge concreta en aquest sentit i no ha
materialitzat cap iniciativa pròpia per tal de cercar i donar
solució al problema d’accés a l’habitatge que es dóna en
aquesta comunitat.
Davant d’aquesta manca de polítiques, sí que a mitjan
legislatura va ser el Sr. President d’aquesta comunitat, Sr.
Matas, el que va anunciar la Hipoteca Jove com “la mesura més
important de la legislatura”, són paraules textuals perquè és una
iniciativa per solucionar el problema dels joves per accedir a un
habitatge. Sincerament creim que és un producte financer, que
sí facilita, però no soluciona el problema dels nostres joves per
accedir a l’habitatge. Per tant, una afirmació com aquesta ens
deixa palès que si no es pensa fer res més que la Hipoteca Jove,

no es pensa dur cap política de futur en aquest sentit en aquesta
comunitat. La Hipoteca Jove és el més important que ha fet el
Govern i si amb açò entenem que dóna solució al problema de
l’accés a l’habitatge, malament ho tenim.
Quant a matèria laboral, el 93% dels contractes que es
realitzen a la nostra comunitat als joves menors de 30 anys són
temporals i dos de cada tres joves estan en una situació laboral
precària. Creim que en aquesta situació s’ha de fer molta feina
perquè millori. Creim que s’han de potenciar molt i s’ha de fer
feina perquè realment els joves siguin contractats mitjançant
contractes formatius, cosa que no es dóna, es dóna en un
percentatge molt baix, perquè la majoria de contractes són
temporals i molts d’ells són inferiors fins i tot als 3 mesos.
Per tant, creim que tan la situació dels joves en l’accés a
l’habitatge, com la situació en matèria laboral és bastant
complicada, no està resolta i necessita de polítiques
responsables i polítiques actives que realment facilitin l’accés
d’aquests joves a l’habitatge i la seva incorporació d’una
manera normal, d’una manera formativa, al món laboral.
Res més.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra.
Consellera.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
(Maria Rosa Puig i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo crec que la
Hipoteca Jove realment ha estat una de les mesures més
importants que ha fet aquest Govern i només li donaré una
xifra. En aquests moments hi ha 1.617 joves, o parelles, que
tenen aquest programa i per tant, tenen un habitatge. Ja sé que
no li puc fer cap pregunta, però tal vegada en un moment
determinat se li podria plantejar a vostè quants de joves de les
nostres illes tenen un habitatge de 30 metres quadrats? Que és
la que fa precisament el ministeri. Jo li podria contestar, que jo
sàpiga en aquestes illes cap.
Per tant, si aquesta és la política d’habitatge important que
ha de fer l’Estat en aquest sentit, poca solució en aquests
moments ha donat als joves de les nostres illes. I per ara hi ha,
repetesc, 1.617 joves de les nostres illes que segur que no
opinen el mateix que opina la diputada, perquè en aquests
moments tenen un habitatge avalat pel Govern de les Illes
Balears. I possiblement tenien moltes dificultats per poder-la
tenir, tots sabem que avui en dia és difícil que els joves puguin
tenir estalviats aquest 20% d’allò que diferencia una taxació en
el preu d’un habitatge avui en dia. Estam parlant d’habitatges
de diferents preus i per tant, donen per molt més que aquests 30
metres. Jo crec que aquesta és una política important, ens
podem remetre a la manifestació que se va fer, crec que fa pocs
dies, a Madrid en aquest sentit. Supòs que no deuen estar massa
contents amb la política d’habitatge que fa l’Estat en aquest
sentit.
Jo en tot cas he dit que és una de les mesures més
importants i ho reafirm, que ha fet el Govern de les Illes
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Balears en aquest sentit. No dóna la solució a tots els joves de
les nostres illes, que s’han de seguir fent actuacions en aquest
sentit. Però de 0 a 1.617 hi ha una diferència considerable en
aquests moments. En acabar la legislatura possiblement en
contarem més que aquesta xifra, això sense tenir en compte,
com deia fa un moment, totes les altres actuacions paralAleles
que s’han fet i que tampoc les hem d’oblidar. Les que jo feia
referència, temes de gravacions fiscals i que al final són iguals
d’importants.
Quant al tema de treball, dir-li que és cert que hi ha sempre
dificultats perquè els joves de les nostres illes puguin trobar
una feina. Però també me vull remetre en aquest cas a les
estadístiques i m’agradaria posar-li un exemple. Miri, la taxa
d’activitat de menors de 30 anys a l’Estat espanyol en aquests
moments és d’un 66% i a Balears és d’un 71%. La taxa
d’ocupació de l’Estat és d’un 56%, la de Balears és d’un 62%.
I la taxa d’atur a l’Estat espanyol és d’un 14% i la de Balears
és d’un 12%. Per tant, en totes les mitjanes superam les estatals.
Per tant, tan malament tampoc ho devem fer. Això no vol dir
que no hem de seguir fent més actuacions.
I quant als contractes per als joves de les nostres illes.
Voldria recordar també que els darrers que estan registrats, són
els de l’any 2005, de tota la contractació que hi va haver, més
d’un 50% corresponen a joves menors de 30 anys.
Per tant, les actuacions que se fan són moltes, hem de seguir
fent i treballant en aquest sentit. Però jo crec que de cada
vegada milloram i de cada vegada possibilitam que hi hagi més
joves de les nostres illes que tenguin un habitatge digne i que
puguin tenir una ocupació.
Respectaré la Presidenta per motiu del seu vol. I fins aquí.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Agraesc tant a la consellera com a la diputada, no
sé si agafaré el vol, voldria que la diputada sí que fes la reunió
ara.
Moltes gràcies, s’ha acabat.
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